
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ασκήσεις 

 

1. Υπογραμμίστε τις δευτερεύουσες τελικές προτάσεις. 

 

o Του ζήτησα να με περιμένει. 

 Τελικές ονομάζονται οι δευτερεύουσες προτάσεις που φανερώνουν τον σκοπό.  

 Οι τελικές προτάσεις εισάγονται με τους τελικούς συνδέσμους να, για να και 

έχουν άρνηση μη. 

 Οι τελικές που εισάγονται με το για να, χωρίζονται με κόμμα από την κύρια. 

 Οι τελικές που εισάγονται με το να, δεν χωρίζονται με κόμμα από την κύρια. 

π.χ.: Φεύγω, για να προλάβω το λεωφορείο. 

 Πήγαν στο γήπεδο να δουν τον αγώνα. 

 Προσοχή: Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τις τελικές προτάσεις με τις 

βουλητικές, που επίσης εισάγονται με το "να". Για να τις ξεχωρίσουμε, 

ελέγχουμε αν μπορούμε να αντικαταστήσουμε το "να" με το "για να" στην 

πρόταση. Αν ταιριάζει, τότε η πρόταση είναι τελική! 

π.χ.:  Θέλω να πάω διακοπές. → Αντικαθιστώ το "να" με το "για να". →  

         Θέλω για να πάω διακοπές. [Δεν ταιριάζει, άρα η πρόταση είναι βουλητική.] 

 

 Πάμε έξω να πάιξουμε; → Αντικαθιστώ το "να" με το "για να". →  

          Πάμε έξω για να παίξουμε; [Ταιριάζει, άρα η πρόταση είναι τελική.] 

 

 

 Αποτελεσματικές ή συμπερασματικές ονομάζονται οι δευτερεύουσες προτάσεις 

που φανερώνουν το συμπέρασμα ή το αποτέλεσμα της πρότασης από την οποία 

εξαρτώνται.  

 Εισάγονται με το συνδέσμους ώστε, που, ώστε να. 

 Οι αποτελεσματικές προτάσεις χωρίζονται με κόμμα από την κύρια πρόταση. 

π.χ.: Διάβασε πολύ καλά, ώστε έγραψε άριστα στο τεστ. 

        Ανησύχησα τόσο, που δεν μπορούσα να κοιμηθώ. 

 

 

 

 

 



o Έλα απ' το σπίτι να πιούμε καφέ! 

o Τρέχα να προλάβουμε το κουδούνι! 

o Θέλω να αγοράσω καινούριο κινητό. 

o Η Μαρία έτρεξε να δει τι συνέβη. 

o Δεν έχεις φάει κάτι για να μην πεινάς. 

o Δεν μπορώ να σε φιλοξενήσω αυτή την εβδομάδα. 

o Του τηλεφώνησα να τον ρωτήσω μία ερώτηση για τις τελικές προτάσεις. 

 

 

2. Υπογραμμίστε τις δευτερεύουσες προτάσεις και σημειώστε Α για 

Αποτελεσματικές και Τ για Τελικές. 

 

o Πήγε σε διαιτολόγο, ώστε να χάσει βάρος. 

o Για να τα καταφέρεις, πρέπει να προσπαθήσεις. 

o Πήγαν στο σινεμά να δουν την καινούρια ταινία. 

o Έφαγα τόσο, που κόντεψα να σκάσω. 

o Με κορόιδεψαν τόσες φορές, ώστε να μην εμπιστεύ- 

ομαι κανέναν πια. 

o Έλα να δεις μια φωτογραφία. 

o Φτερνίστηκε τόσο δυνατά, που όλοι τρόμαξαν.  

 

3. Συνδέστε τις παρακάτω προτάσεις, ώστε να προκύψουν δευτερεύουσες 

τελικές ή αποτελεσματικές, ανάλογα με το νόημα και κάνοντας τις 

απαραίτητες αλλαγές. 

 

o Έλειπαν τόσοι μαθητές. Ο δάσκαλος δεν παρέδωσε καινούριο μάθημα. 

................................................................................ 



 

o Το κουδούνι χτύπησε. Τα παιδιά θα μπουν στην τάξη. 

................................................................................ 

 

o Μου ζήτησε οικονομική ενίσχυση. Προσπαθεί να αγοράσει σπίτι. 

............................................................................... 

 

o Είχε πολλή κακοκαιρία. Καμία πτήση δεν μπόρεσε να αναχωρήσει. 

............................................................................... 

 

o Αγχώθηκε τόσο πολύ. Δεν μπρούσε να μιλήσει πάνω στη σκηνή. 

............................................................................... 

 

o Πήγε σε κατάστημα επίπλων. Θα αγοράσει καινούριο καναπέ. 

............................................................................... 
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Τι μάθατε 

σήμερα; 

Τη διαφορά των 

αποτελεσματικών από 

τις τελικές προτάσεις! 


